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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 

МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Однією з найважливіших галузей національної економіки є 

машинобудування. Продукція машинобудування не тільки безпосередньо 

задовольняє потреби споживачів, але і забезпечує виробництво товарів і послуг 

підприємствами інших галузей. Розвиток машинобудівного виробництва 

характеризує стан науково-технічного потенціалу та визначає місце  

країни у міжнародному розподілі праці та глобальному конкурентному 

середовищі [1, с.154]. 

Для детальнішої характеристики розвитку переробної промисловості та 

машинобудування України в таблиці 1 за даними Державної служби статистики 

України [2] розглянуто, як змінювалися в динаміці кількість підприємств, 

кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах за 2010-2017 рр. 

Протягом періоду 2010-2017 рр. серед загальної кількості підприємств 

промисловості України найбільша питома вага припадає на підприємства 

переробної промисловості: найменша питома вага – в 2017 році (83,8 %), а 

найбільша питома вага – в 2010 році (86,2 %). 
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Таблиця 1 

Аналіз динаміки кількості підприємств та працівників в Україні 

Рік 

Кількість підприємств Кількість зайнятих працівників 

одиниць 
у % до 

підсумку 

всього, 

тис. осіб 

у % до 

підсумку 

з них 

кількість найманих 

працівників, тис. осіб 

у % до 

підсумку 

Промисловість – всього 

2010 47827 100,0 3091,8 100,0 3082,5 100,0 

2011 47479 100,0 3045,9 100,0 3037,1 100,0 

2012 43356 100,0 3026,4 100,0 3014,4 100,0 

2013 49130 100,0 2924,9 100,0 2912,8 100,0 

2014 42187 100,0 2429,6 100,0 2419,3 100,0 

2015 42564 100,0 2252,1 100,0 2241,4 100,0 

2016 38555 100,0 2176,9 100,0 2168,4 100,0 

2017 42026 100,0 2151,6 100,0 2142,6 100,0 

Переробна промисловість 

2010 41218 86,2 1980,7 64,0 1972,8 64,0 

2011 40713 85,7 1964,1 64,5 1956,7 64,4 

2012 36767 84,8 1961,0 64,8 1950,4 64,7 

2013 41399 84,3 1874,1 64,1 1863,5 64,0 

2014 35878 85,1 1620,2 66,7 1611,0 66,6 

2015 36000 84,6 1480,2 65,7 1470,6 65,6 

2016 32435 84,1 1429,6 65,7 1422,3 65,6 

2017 35197 83,8 1445,0 67,2 1437,1 67,1 

Машинобудування 

2010 4736 9,9 482,3 15,6 481,5 15,6 

2011 4791 10,1 499,4 16,4 498,6 16,4 

2012 4546 10,5 520,8 17,2 519,7 17,2 

2013 5103 10,4 488,8 16,7 487,7 16,8 

2014 4460 10,6 422,3 17,4 421,2 17,4 

2015 4483 10,5 370,4 16,4 369,5 16,5 

2016 4209 10,9 353,6 16,2 352,6 16,3 

2017 4481 10,7 358,8 16,7 357,9 16,7 

Джерело: складено та розраховано авторами за даними [2]  

 

Серед загальної чисельності зайнятих працівників на підприємствах 

промисловості України протягом періоду 2010-2017 рр. найбільша питома 

вага також припадає на підприємства переробної промисловості: найменша 

питома вага – в 2010 році (64,0 %), а найбільша питома вага – в 2017 році 

(67,2 %). 

Переробна промисловість, в свою чергу, складається із наступних видів 

економічної діяльності: 

- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; 
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- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів; 

- виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність; 

- виробництво коксу та продуктів нафто-перероблення; 

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 

- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів; 

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції; 

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування; 

- машинобудування; 

- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і 

устаткування. 

Протягом періоду 2010-2017 рр. серед загальної кількості підприємств 

промисловості України на підприємства галузі «Машинобудування»  

припадає від 9,9 % (найменша питома вага) в 2010 році до 10,9 %  

(найбільша питома вага) в 2016 році. Серед загальної чисельності зайнятих 

працівників на підприємствах промисловості України протягом періоду 2010-

2017 рр. на підприємства галузі «Машинобудування» припадає від 15,6 % 

(найменша питома вага) в 2010 році до 17,4 % (найбільша питома вага)  

в 2014 році. 

Рентабельність діяльності підприємств машинобудівної галузі протягом 

періоду 2010-2017 рр. наведено на рисунку 1.  

Протягом періоду 2010-2017 рр. в Україні підприємства машинобудівної 

галузі отримували збиток від операційної діяльності лише в 2014 році. Проте 

від усієї діяльності підприємства машинобудівної галузі України були 

збитковими в 2014-2015 рр. Найбільший рівень збитковості спостерігався в 

2014 році. Збитковість підприємств машинобудівної галузі України в 2014 та 

2015 роках пов’язане з політичною нестабільністю та різким знеціненням 
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національної валюти, внаслідок чого темп зростання витрат підприємств 

перевищував темп зростання їх доходу.  
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Рис. 1. Рентабельність діяльності підприємств галузі «Машинобудування» 

Джерело: побудовано авторами за даними [2] 

 

Негативні тренди розвитку вітчизняного машинобудування підтверджує 

співставлення з зарубіжними країнами. Як відомо, у більшості розвинутих країн 

світу машинобудування є пріоритетною галуззю розвитку промисловості, 

оскільки має величезний вплив на всі сфери економічної діяльності країни, а 

саме: забезпечує рентабельність та конкурентоздатність товарів і послуг на 

ринку та сприяє зростанню матеріального та інтелектуального рівня населення. 

Провідними виробниками продукції галузі є США, Франція, Італія, Китай, 

Японія, Німеччина, Росія [3, с. 27]. 

В сучасних умовах розвитку для великої кількості українських 

підприємств характерним є відсутність адекватних умовам ринку інструментів 

управління виробничою програмою, і, як наслідок, трудовими ресурсами  

[4, с. 220]. Для керівників сучасних бізнес-структур перманентне розроблення 

та впровадження комплексу заходів щодо удосконалення управління  

часовими ресурсами у виробництві є одним із основних напрямів  
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підвищення прибутковості господарської діяльності за рахунок зростання 

продуктивності праці, більш ефективного використання наявних  

виробничих фондів і мінімізації постійних витрат в розрахунку на одиницю 

продукції [5, с. 52].  

Пріоритетними напрямками розвитку підприємств машинобудівної  

галузі України є: агропромислове машинобудування, машинобудування, 

пов'язане з ІТ-сферою, будівельною діяльністю, харчовою промисловістю 

та ін. 
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